
KESKUSTELUA

LAANINHALLITUSTEN ALKoHoLIHALLINNoSTA
JUHANI HAKALALLE

Kehittamispaallikkti Juhani
Hakalan artikkeli Tietoja
vuoden 1993 alkoholihal-
linnosta (Alkoholipolitiikka
2 I 9 4) kasfielee laani nhalli-
tusten osuutta alkoholihal-
linnossa tavalla, joka kai-
paa kommentointia. Rajaan
artikkelin kommentoinnin
vain siinä esitettyihin laa-
ninhallitusten alkoholival-
vontaa ja lupahallintoa kos-

keviin näkökohtiin ja väittä-
miin.

Alkoholilain uudistami-
sen yhteydessä ehdotetaan,

että viranomaistehtävät,
eräitä lakiehdotuksessa
mainittuja vahaisia poikke-
uksia lukuun ottamatta, siir-
tyvät Alkolta sosiaali- ja ter-
veysministeritille. Hakalan
käsityksen mukaan koko
lainuudistus uhkaa vesittyä
siihen, että nykyistä keski-
olutlupahallintoa vastaava

hallinnollinen päätöksente-

ko ja lain valvonta siirtyvät
Alkolta laaninhallituksiin.
Ymmärrän niin, että puo-

lustaessaan keskitettya jär-
jestelmää Hakala tarkoittaa
nyky istä I upahallintojärjes-
telmää. OIen täysin eri miel-
tä hänen kanssaan tasapuo-

Iisen kohtelun" tehokkuu-
den ja taloudellisuuden
vaarantumisesta uudistuk-

sen seurauksena. Lisäksi on

syytä ottaa huomioon, että

lääninhallilukset l0imivar
al koholiasioissa sosiaali- ja

terveysministeriön alaisina
ja ohjauksessa.

Hakala lienee unohtanut,
että myös Alkossa toimii
keskiolutlupa-asioissa ha-
jautettu päätöksentekomal-
li" jolloin käytännössä eri
myymäläpaikkakunnilla on

muodostunut erilaisia käy-
täntöjä lupahallinnossa.
Erityisesti ns. tilapäisten ja
määräaikaisten anniskelu-
lupien myöntämisessä on

ollut havaittavissa sekoilua
ja hapuilua, jollaista val-
tionhallintoa edustavat lää-
ninhallitukset eivät voisi
missään tapauksessa tehdä.

Voimassa olevan keskiolut-
lain 28. §:n 1. momentin
mukaan anniskelulupa voi-
daan antaa toistaiseksi tai
saman pykalan 2. momentin
mukaan tilapäisesti enin-
tään yhden kuukauden
ajaksi. Maaräaikaista kes-
kioluen anniskelulupaa
keskiolutlaki ei mainitse
lainkaan. Käytännössä täl-
laisia määräaikaisia lupia
on kuitenkin myönnetty lu-
kematon määrä eri puolilla
maata mm. kesäravintoloil-
le ja terasseille.

Lupahallinnon siirtymi-
nen lääninhallituksiin voisi
kasitykseni mukaan toteu-
tua ehdolettua laajemmin-
kin, ilman että kansalaisten,
mukaan lukien keskiolut-
yriltäjät. oikeusturva tai ta-
savertaisuus vaarantu isi.

Lääninhallitukset, kai-
kista niihin kohdistuneista
säästötoimista huolimatta,

ovat edelleen tehokkaita ja
asiansa osaavia hallintovi-
rastoja. Hakala ei ilmeisesti
tunne lääninhallinnon toi-
mintatapaa eika ole ajatel-
lut laaninhallitusta viran-
omaisena, vaan arvioinut
tehtäväsiirron onnistumista
olettamansa tai tuntemarrsa

yksittäisen virkamiehen
työkokemuksen ja koulu-
tuksen perusteella.

Alkoholihallinnon siirtä-
minen laaninhallituksiin
mahdollistaa myös alkoholi-
poliittisen päätöksenteon

tiiviimmän yhteyden alueel-
lisesti toteutettavaan sosi-

aali- ja terveyspolitiikkaan.
Alkoholipolitiikka yhteis-
kunnallisena toimintana on

suomalaisessa yhteiskunta-
poliittisessa järjestelmässä

osa sosiaalipolitiikkaa.
Näin ollen koko alkoholi-
hallinnoimisella" mukaan

lukien lupien myöntämi-
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nen, tulee olla vahva sosiaa-

li- ja terveyspoliittinen lah-
tokohta. Sosiaali- ja ter-

veysministeriön tehtävänä

on riittävän selkeästi ohjata

lääninhalliruksia yhtenäi-

seen käytäntöön koko sosi-

aali- ja terveyspolitiikan
alueella.

Hämmästelen myös Ha-

kalan tietoa laaninhallitus-
ten valvonnan vahäisyydes-

tä ja tehottomuudesta. Lää-

ninhal litukset ovat suoritta-

neet valvontatehtävät lain
edellyttämällä tavalla.

Säännökset tai määräykset

eivät edellytä lääninhalli-
tuksilta valvontatoimien ra-

porlointia Alkolle. Laanin-

hallitukset ovat suorittaes-
saan niille kuuluvaa alko-
holivalvontaa toteuttaneet

vuoden 1991 alkoholilain
muutoksen yhteydessä so-

vittua toimintalinjaa, jonka

mukaan valvonnassa pyri-

Talla hetkellä suurimmat

ongelmat alkoholin kaupan

valvonnassa ovat keski-
oluen anniskelussa, jonka

lainmukaiset ensisijaiset

valvojat ovat poliisi ja laa-

ninhallitukset. Alkon val-
vontayhteistyö poliisin
kanssa on yleensä pelannut

hyvin ja poliisilta on tullut
runsaasti epäkohtahavain-

toja.
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tään ensisijaisesti ohjauk-

sen ja neuvonnan keinoin
ehkäisemään epäkohtien

syntymistä ja poistamaan ne

jo aikaisessa vaiheessa.

Kaikissa valvontakontak-

teissa on myös korostettu

yrittajan vastuuta alkoholi-
järjestelmän yhtenä osate-

kijänä. Lisäksi totean, että

yhteistyti Alkon piiri- ja pai-

kallistason sekä poliisin
kanssa on toiminut erittäin
hyvin.

Alkoholihallinnon tehtä-

vien siirtäminen lääninhal-
lituksille nykyistä laajem-

min edellyttää luonnollises-

ti henkilostövoimavarojen
ja määrärahojen lisäämistä

näiden tehtävien hoitami-
seen. Tämän asian ratkaisu

on kuitenkin "suuremmas

käres". Se on sosiaali- ja ter-

veysministeriön ja sisäasi-

ainministeriön kesken neu-

voteltava asia. Neuvottelun

tulos on myös katsottava

valtioneuvostotasolla teh-

dyksi linjanvedoksi toteu-

tettavasta alkoholivalvon-
nan volyymistä.

Yhdyn osittain Hakalan

käsitykseen aluehallinnon
uudelleen organisoinnista.

Näen kuitenkin alkoholi-
hallinnon niin kapea-alai-

sena toimintana sosiaali- ja

terveyspolitiikan kentässä,

ettei sen irrottaminen erilli-
seksi toiminnaksi ole tar-

koituksenmukaista. Mikäli
aluehallintoa jarjestellaan

uudelleen, tulee silloin ka-

sitella laajempia toimiala-
kokonaisuuksia.

Lopuksi totean: Aika, jol-
loin alkoholipolitiikan teko

oli harvojen hallinnassa ole-

vaa "salatiedettä" ja yksin-
oikeus, on päättymässä.

ANT'TI PALOKANGAS

kasvanut voimakkaasti, sa-

moin kulutus. Keskiolut on

myös nuorisojuoma.

Usein yrityksel. jotka ei-
vät tasonsa vuoksi saa alko-

holilain alaista lupaa, hake-

vat keskiolutluvan. Huo-

neistoja on saanut halvalla.

Lama on pahentanut tilan-
netta. Ennaltaehkäisy ja

vastuun siirtäminen yrittä-
jalle eivät auta, kun tilanne

LAAN I N HALLITUSTEN VALVONTA

Lääninhallitukset ovat

keskittyneet ennaltaehkäi-

syyn, kun resurssit eivät rii-
tä tehokkaaseen valvon-

taan. Lisääntyneet toimen-

pideluvut ja ympäristön ja

asiakkaiden valitukset
osoittavat selvästi, että en-

naltaehkäisyn aikana on

valvontatilanne heikentynyt

olennaisesti. Keskioluen

anniskelulupien määrä on
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